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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (58راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
 َمْعِرَفُة التَّاِبِعينَ 

عبد الكريم الخضير :لشيخا  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم.

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 نَ َمْعِرَفُة التَّاِبِعي

 الالَِّقااااي ِلَمااااْن َقااااْد َصااااِحَبا والتَّااااابِعي  
 َوُهاااااْم ِقَبااااااَخ ِقياااااَر: َ ْماااااَ  َعَشاااااَرهْ 

 ج
 

ُه: أْن َيْصااااااااااَحَبا   َوِلْلَ ِقيااااااااااِب َحااااااااااد 
................................... 

 ج
 

 نعم.  ،الثانيعلى لغة تميم، لتكون مخالفة لما في الشطر  اجري   ،وجدت بخط المؤلف؛ ألنها كهذا رةشِ عَ  ،رةشِ عَ 
 َرهْ ْم ِقَبااااااَخ ِقياااااَر: َ ْماااااَ  َعِشاااااَوُهااااا

 

ُلُهااااااااااااااْم: ُرَواُر  اااااااااااااارِ  الَعَشااااااااااااااَرهْ    َأوَّ
 

 ؟لكن هل المطلوب في تمام المطابقة للشطرين موافقة اللفظ األول للفظ الثاني في الحركات أو المطلوب المخالفة
وهناك في  مغايرة،المن أجل  ،شطر الثانيال للغة تميم من أجل مغايرة ما في ارة تبع  عشِ بيده  األنه ضبطه
 العنعنة قال:

 وكثر استعمال )عن( في ذا الزمن
 ج

 إجاااااااااااازة وهاااااااااااي بو ااااااااااال ماااااااااااا قمااااااااااان 
 ج

وأما ))الحديث في يعني كما جاء  ..يعني حري وجدير وخليق أن تكون  ن،ضبطها بفتح الميم يعني األكثر قمِ 
كالهما  حيح، لكنه  ،ن وتجوز بالضبطينوضبطها قمَ  ((أن يستجاب لكم ن  السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمِ 

 ؟مخالفة لما تقدمفي يعني هل  ،رة من أجل أن تغاير العشرةعشِ  ن، وهنا قال:ضبطها قمَ  ل موافقة الزمنمن أج
ما  ؟فهل األولى أن توافق أو تغاير ؟رة من أجل أن تغايروهنا قال: عشِ  ؟ن من أجل أن توافقهناك قال: قمَ 
العشرة،  تغايرجل أن أعلى لغة تميم، من  رةعشِ  :ألنه هنا ضبطها بقلمه ؟المطلوب واضح ؟وبعرفنا المطل

ال لو قالقمَ  وهناك قال: ،من أجل أن تغاير "روار  ر العشرر" إجازة  :ن من أجل أن توافق الزمن في الضبط، وا 
ال المغايرة، و ار نظير ما عندنا وال إشكال، أيهما أولى المواغايرتن، وهي بو ل ما قمِ  يعني حتى في  ؟فقة وا 

ما المسجوعة إذا لم تكن موافقة  -عناوين الكتب-ولذلك تجدون بعض العناوين  ؛ون فيه الموافقةالسجع يطلب
يعني اآلن ق د هنا  ؟الجواب وما..، يعني فيه شيء من القلق، ، يعني  ار النطق بها ما هو.. ارت يعني
 أن تغاير. 

 ضرورر. قالب: 
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 . ..في ضرورة، ما هال ما في
  .........قالب:
 هاه؟

 تقابق المعنى......قالب: 
لكن  والعشرة المطلوب فيهم العشرة المبشرين بالجنة غيرهم، ،ال هو المطلوب في الخمسة عشرة هذه الطبقات

 ومن أجل أن تغاير، ،وجدت ما هي يعني بالنقل، بقلم الناظم مهوبقل ؟لماذا ق د أن يضبطها على لغة تميم
 نعم؟ 
  .........قالب:
ما عرفنا أن  ،يعني لو لم يضبطه بهذا الضبط ،مثل هذا الت رفات مزيد فائدة لطالب العلمشك أنه في  يعني ال

ن هناك لو لم يضبطها بفتح الميم وقمَ  ،رةرة، أو ما عرف كثير من طالب العلم أن لغة تميم عشِ لغة تميم عشِ 
كل طالب العلم  (أن يستجاب لكم( ن  فقمِ )): ألنهم يعرفون الحديث ن؛قمِ  ماشين علىالجادة والناس كلهم  تلكان

أن يطلع طالب  ن أن فيه ضبط ثان، فهل من فائدة في مثل هذه الت رفاتو يحفظون هذا الحديث، لكن ما يعرف
أو  شمق ود أن نعرف أن لغة قريهذا ي هل يعن ؟ولماذا ال يوجد في غيرها من الكلمات ؟العلم على هذه اللغات

 ،بكسرة "باب إذا لم تستحِ "في كتاب األدب قال:  -تعالىهللا رحمه -لغة تميم كذا؟ يعني في  حيح البخاري 
ثم ساق الحديث  " نع ما شئتاف"بكسرة بدون ياء  "باب إذا لم تستحِ " "، نع ما شئتاف"بكسرة  ،بدون ياءحاء 

هل هذا  ((تا نع ما شئف))بالياء  لم تستحي(( إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا)) :المرفوع
بياء واحدة هذه لغة  يستحي ألن استحى ؟والحديث على لغة قريش الترجمة على لغة تميمنعرف أن مق ود أن 

في مثل هذه الت رفات أن والعلماء  األئمة يعني هل من مقا د على لغة قريش، بياءينيستحيي  تميم، واستحيا
البخاري له  ؟بلفظ الحديث -تعالى رحمه هللا-ولماذا لم يترجم البخاري  ؟هذه اللغاتيطلع طالب العلم على 

 ( هذه تجزم،لم)يعني قد يهجم طالب وي حح الحديث ويقول:  ،عديعني يفيد بها القارئ من بُ  ،انظرات بعيدة جد  
ارتفعت ياء ، فإذا جزم بياءين [سورة البقرة( 62)] {}ِإنَّ َّللاََّ اَل َيْسَتْحِييبد أن يزال مع الجزم، طيب  حرف العلة ال

هذه لغة وهذه لغة، أقول: فهل من مقا د  :حذفت الياء؟ نقول ماذال "إذا لم تستِح"ياء، طيب الترجمة  وبقت
  ه؟العلماء في مثل هذه الت رفات أن يطلع طالب العلم على هذه اللغات؟ ها

  .........قالب:
 هو ما يبعد مثل هذا.

  .........:قالب
القارئ أن في اللفظة  ، وأما بالنسبة للترجمة تبع فيها لغة تميم ليعرف الطالبنص الحديث هذا لغة قريشال 

أي هات ، لكن - لى هللا عليه وسلم-لغة النبي  :ودبفتح الخاء، قال أبو دا ((دعةالحرب خَ ))أكثر من لغة، 
 ؟يقول ماذا ،ن ما اطلعوا على مثل هذا الكالمأو من أهل العلم الذي ،واحد من طالب العلم أو من المثقفين

  .........قالب:
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يعدل من لغة  -رحمه هللا-بيضبطها كيف ما اتفق، فمثل هذه األمور ينتبه لها طالب العلم، فكون الناظم عادي 
 إلى لغة، لعل من مقا ده أو من أهدافه أن يطلع طالب العلم على هذه اللغات، نعم. 

 ِقااااي ِلَمااااْن َقااااْد َصااااِحَباالالَّ  والتَّااااابِعي  
 َرهْ ُهاااااْم ِقَبااااااَخ ِقياااااَر: َ ْماااااَ  َعِشاااااوَ 

 َوَقااااااااْيَ  الَفااااااااْرُد ِبَهاااااااا ا الَوْصااااااااِ  
 َفَغَلاااااااْ   اَوَقاااااااْوُل َماااااااْن عااااااادَّ َساااااااِعيد  

اااااااااُه اَعْفَضاااااااااُر ِعْناااااااااَد َأْحَمااااااااااَدا  َلِكنَّ
ااااااااَر الَحَسااااااااَن َأْهااااااااُر الَبْصااااااااَررِ   َوَفضَّ

 َداالتَّااااااااااِبِعيَن اَعَباااااااااوفاااااااااي ِنَسااااااااااِ  
 

ُه: أْن َيْصااااااااااااَحَباَوِلْل َ    ِقيااااااااااااِب َحااااااااااااد 
ُلُهاااااااااااااااْم: ُرَواُر  ااااااااااااااارِ  الَعَشاااااااااااااااَرهْ   َأوَّ
ِْ ِمااااِن اْبااااِن َعااااْو ِ   َوِقيااااَر: َلااااْم َيْسااااَم
ِْ ِسااَوَ َسااْعد  َفَ اا ْ   َبااْر ِقيااَر: َلااْم َيْسااَم
 وَعْناااااااااااااااُه َقاااااااااااااااْيَ  َوِساااااااااااااااَواُه َوَرَدا

ااااااااا  ْهاااااااااُر الُكوَفاااااااااةِ أ اوالَ َرِناااااااااْي ُأَوْيس 
................................. 

 

 األْبدا، األْبدا.
 َداوفاااااااااي ِنَسااااااااااِ  التَّااااااااااِبِعيَن اَعْبااااااااا

اااااااْبَعهْ  َوِفاااااااي الِكَبااااااااِر الُفَ َهاااااااا ُ   السَّ
 ُثاااااااااااااااامَّ ُسااااااااااااااااَلْيَماُن ُعَبْيااااااااااااااااُد هللاِ 
اااااااااااا َأُباااااااااااو َساااااااااااَلَمة  َأْو َسااااااااااااِلمُ   إمَّ
اااااااااااااة  َفَسااااااااااااامْ   والُماااااااااااااْدِرُ وَن َجاِهِليَّ
 ُِ  َوَقاااااااْد ُيَعاااااااد  فاااااااي القِ َبااااااااِخ التَّااااااااِب

َناااااااااادِ  الَحْماااااااااَر َعاااااااااْنُهمْ    اااااااااَ ِبي ال ِ 
ااااااااااا  َصااااااااااااِحبُ  اَوَقاااااااااااْد ُيَعاااااااااااد  َتاِبِعي 

 

ْرَدا   ِْ َعْماااااااااَرَر ُأمِ  الااااااااادَّ  َحْفَصاااااااااُة َمااااااااا
 َ اِرَجاااااااااااُة الَ اِساااااااااااُم ُثااااااااااامَّ ُعاااااااااااْرَوهْ 
ُِ ُ و اْشاااااااااااااِتَباهِ  ااااااااااااااِب  َساااااااااااااِعيُد والسَّ
 َأْو َفاااااااااااَ بو َبْ ااااااااااار  ِ ااااااااااااَلَ  َقااااااااااااِ مُ 
 ُمَ ْضاااااااااَرِميَن َ ُساااااااااَوْ د  فاااااااااي ُأَمااااااااامْ 

ُِ  فااااااااي تاااااااااِبِعيِهْم إ ْ  اااااااااِ   َيُ ااااااااوُن الشَّ
 والَعْ ااااااااُ  َجاااااااااَ  َوْهااااااااَو ُ ْو َفَسااااااااادِ 
ن  وَمااااااااااْن ُيَ اااااااااااِربُ   َ اااااااااااْبَني ُمَ اااااااااارِ 

 

أما ، نبينا محمد وعلى آله وأ حابه أجمعين ،و لى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

ذكر بعدهم الطبقة التي  ،حابة وما يتعلق بهمبعد أن أنهى الكالم على ال  -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 .وعرف التابعي بأنه من لقي ال حابي ،فقال: معرفة التابعين ،تليهم وهم التابعون 

ُِ الالقاااااي لمااااان قاااااد صاااااحبا  والتااااااب
 

 ................................... 
 ج

 وهنا الالقي. "النبي يئرا" :هناك
  و صااااااحبة ارا ااااااي النبااااااي مساااااالم  

 

 ................................... 
 

 :وهنا ،ةيؤ اكتفى بمجرد الر 
ُِ الالقاااااي لمااااان قاااااد صاااااحبا  والتااااااب

 

 ................................... 
 ج

 أخص؟  أيهما
 .قالب:.......

 نعم؟
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 .قالب:.......
 .احدقد تكون من طرف و رؤية وال ،تكون من الطرفين والمالقاةأخص اللقاء، يعني الرؤية أعم، اللقاء 

ُِ الالقاااااي لمااااان قاااااد صاااااحبا  والتااااااب
 

 ................................... 
 ج

يعني  ،-عليه ال الة والسالم-والتابع الالقي لمن قد  حبا مع أنهم منهم من رجح أن ال حابي من لقي النبي 
 على ما تقدم، نعم؟ 

 .:  ر را ي الخ، ولي   ر الخ را يأال ي ال يا شيخقالب: 
بالب ر، فإما أن تكون بالفعل بالب ر أو بالقوة القريبة من الب ر، كما  نا أن الرؤية أعم من أن تكون عرف ،ال ال

 .هذا تقدم في تعريف ال حابي ،نعم ،يح ل لألعمى
ُِ الالقاااااي لمااااان قاااااد صاااااحبا  والتااااااب

 

 ولل قياااااااااااب حاااااااااااده أن يصاااااااااااحبا 
 ج

 حابي، على الخالف الذي تقدم ما قيل في تعريف ال حابي أنه ال يسمى تابعي حتى ي حب ال مثل ييعن
بد أن ي حبه  حبة يمكن أن يطلق عليها  أو ال ،وأنه هل يكفي مجرد الرؤية ولو لحظة ،في ال حابي

 عليه-ة من اللحظات لشرف االت ال به أو رآه لحظ لو  حبهو أو أن هذا ا طالح  ،اال حبة لغة وعرف  
يعني رؤية ال حابي ليس فيها من التشريف  ،من هذه الحيثية وبين الق   اء  ولذا التفريق بين ر  ؟-ال الة والسالم

، مع أن بد من اللقاء ال :وهنا قالوا ،يةولذلك هناك اكتفوا بالرؤ  ؛-عليه ال الة والسالم-مثلما في رؤية النبي 
كم تابع ألة التبع أوسع من مسألة ال حبة، مع أن مس ،تابعي -كما تقدم-ن من رأى ال حابي منهم من قال: إ

 وكم  احب ألبي حنفية؟  ؟ألبي حنفية
 ع ُ ُثر. اباعتقالب: 

 ه؟ها
ذا أطلق ال احب ان رف إلى اثنين  ؟كم نعم ،على مر الع ورألبي حنفية األتباع أهل المشرق كلهم تبع  وا 

 ولذا قال:  ؛فقط، إلى أبي يوسف ومحمد، فال حبة أخص
................................... 

 

 ن يصاااااااااااحباولل قياااااااااااب حاااااااااااده أ 
 ج

 وذاك بالنسبة لل حابي.  ،-عليه ال الة والسالم-ليكون حد التابعي مثل حد ال حابي، إال أن هذا بالنسبة له 
  .........قالب:

 فيهم؟  ما
  .........قالب:

 ،الرجل لل حابي ي ح أن يطلق عليه تابعي ، أو مجرد لقاءتبع بإحسان :يبقى مسألة هل يزاد في الحد يعني
ا وأن لفظ أو مال سي ، لكن مجرد التسميةمسألة خالفيةذه ه؟ أن يكون ممن تبع بإحسانببد أن يقيد أو ال 

مع أنه قال به  ،الو ف بكون فالن تابعي ال يعني التوثيق، لو كان يعني التوثيق احتجنا إلى هذا الو ف
و ف ال حابي  ابيهو مثل و ف ال ح كن لما كان و ف التابعي مال ؟نعم ،بعضهم، من تبعهم بإحسان

فالن تابعي هل يعني  :لكن إذا قيل ،عدل ما يحتاج إلى أن يبحث فيه حابي يعني ثقة  :قيلإذا  ،يعني ثقة
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جد، كثير من التابعين وقد وُ  ،ال نحتاج إلى هذا القيد، وهو قول األكثر، قد يوجد تابعي هو مبتدع اإذ   ،هذا توثيقه
و ف بالتابعي مثل الو ف بال حابي الألنه ليس  ؛ؤثر في الحدجد، لكن ما يوُ  ،فيهم شيء من االبتداع

 للتعديل. مقتض  
يعني طبقات يعني مثلما قيل في ال حابة قيل في التابعين، ومثل ما  نفوا في الطبقات الشاملة  "وهم قباخ"

 ،الطبقات واختلفوا في عدد هذه ،و نفوا في طبقات التابعين ،لل حابة والتابعين  نفوا في طبقات ال حابة
وحينئذ  يقال: ال مشاحة في  ،يختلف من شخص إلى شخص، وهي مجرد ا طالحوعرفنا أن التقسيم 

هم خمس عشرة، ومنهم من جعلهم ثالث  :ومنهم من يقول ،هم خمس طبقات :فمنهم من يقول ،اال طالح
 و غار التابعين. التابعين،  وأوساط ،كبار ؛تطبقا

  مااااا  عشااااارر :وهااااام قبااااااخ قيااااار
 

 ................................... 
 

يعني من روى عن العشرة المبشرين  " ر العشرر روار"يعني الطبقة األولى منهم  "أولهم" خمسة عشرة طبقة
يعني في الطبقة األولى،  "أولهم" ،لى ما تقدم ذكرهم في باب ال حابةمن أبي بكر إلى آخرهم ع ا، بدء  بالجنة

لكن هل يوجد تابعي روى عن العشرة  ،ن روى عن العشرة المبشرين بالجنةالطبقة األولى من التابعين م
 وغيرهم قال: أبي حازم، وادعي لسعيد بن المسيبادعي لقيس بن  ؟المبشرين كلهم بالجنة

 ج  بهاااااااا ا الوصاااااااا ِ  وقاااااااايَ  الفااااااااردُ 

 ................................... 
 

لكن قد ال  ،لقي أبا بكر وسمع منه كبر من قيسن من هو أ، في التابعييعني ما في غيره أنه روى عن العشرة
 :ولذا ؛وهكذا ،يكون سمع من غيره، سمع من عمر لكن ال يكون سمع من أبي بكر

 ج  الفاااااااارُد بهاااااااا ا الوصاااااااا ِ  وقاااااااايَ  

 ................................... 
 

 .يعني سمع من العشرة
.................................... 

 ج

   م يسااامِ مااان ابااان عاااو ِ لااا :وقيااار 
ات افه بهذا  فانخرم ،عبد الرحمن بن عوف لكن لم يسمع من ،يعني سمع من أبي بكر وسمع من عمر

 الو ف. 
 فغلااااااا  اوقاااااااول مااااااان عاااااااد  ساااااااعيد  

 ج

 ................................... 
 ج

لكن القول بأنه  ،أهل العلمعند اإلمام أحمد وجمع من وهو أفضلهم  ،التابعين تسيد من سادا ،بن المسيبسعيد 
بل لو نوزع في سماعه من  ؟أبي بكر فكيف يسمع من ؟ ألنه ولد في خالفة عمرلماذا ،روى عن العشرة غلط

 لم يسمع منه. ا، أما أبو بكر فقطع  لكنه سمع منه ،تجهعمر ال
 فغلااااااا  اوقاااااااول مااااااان عاااااااد  ساااااااعيد  

 ج

 باار قياار: لاام يساامِ سااَو سااعد ف اا  
 ج

ه لم يسمع منه، مع أن السن يؤهل أن يكون روى عن ا الت به الحياة، وأما من عدبن أبي وقاص الذي طسعد 
 :لكن ،السن يؤهل أن يسمع :، أقول-رضي هللا عنه-عثمان، أن يكون روى عن علي 

................................... 
 ج

 باار قياار: لاام يساامِ سااَو سااعد ف اا  
 ج

  .غلط -تعالى رحمه هللا-ظم كما قال النا فالقول بأنه روى عن العشرة قول
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 لكناااااااااه اعفضاااااااااار عناااااااااد أحماااااااااادا
 

 ................................... 
 

 .أفضل التابعينيعني الخالف في 
 لكناااااااااه اعفضاااااااااار عناااااااااد أحماااااااااادا

 

 ................................... 
 

بقي أربعين سنة  -تعالى رحمه هللا-فقد ثبت أنه  ،يعني أما بالنسبة للعلم والرواية هذا ال ينازع فيه، وكذلك العمل
، وهذا أمر ميسور عند ل الة إال وهو في المسجدل ة إال وهو في المسجد، لم ينادَ لل ال لم يؤذن أو لم ينادَ 

إال إذا  يءيعني ما يج ء،ن الذي ال يأتي لل الة إال إذا دعي هذا رجل سو : إحتى قال قائلهم ،ال در األول
العيش مع ال الة  ،..ما يحتاج إلى ،عين سنة ما أذن لل الة إال وهو في المسجدهذا أرب ء،هذا رجل سو  ،أذن

هذا يجعل اإلنسان يتقدم لما  -عليه ال الة والسالم- هرسول، وعلى لسان -جل وعال-يقين بموعود هللا و ب دق 
يعني قال بعض شيوخنا في  .،.يعني مثلما ذكر عن [( سورة طاه48)] }َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِ  ِلَتْرَضى{دعى إليه، يُ 

قال: طويلة، الشتاء في ليالي  الغروبي قال يعني كان التوقيت ،واخر الة التهجد في رمضان في العشر األ
فجاء  ،حينهذا الإحدى عشر تعادل عندنا حدود ، يعني في الساعة السادسة، الساعة ست -إن شاء هللا-القيام 

}َوَعِجْلُت  اآلية وبكى ، فتالهللا قالوا: بكرت يا أبا عبد ،د ما طلعوافي ناس موجودين في المسجو الساعة خمس، 
يرتاح بال الة، أما الذي طول العام  ،ينتظر هذه ال الة ،ام  هؤالء يعيشون هَ  [( سورة طاه48)] ِإَلْيَك َربِ  ِلَتْرَضى{

مضان ليغفر له ما تقدم هو عنده الرغبة في أن يقوم ر  !في العشر األواخر التهجديحسب ألف حساب ل الة 
لكن  ،ويحمل لها هم   ،مشقة و عوبة عليه، فهو يحسب لها حساب هلكن في ،من ذنبه وعله أن يوافق ليلة القدر

والناس اآلن عودوا على التخفيف، تخفيف ال الة  ((بال الة أرحنا يا بالل)) ،، هؤالء راحتهم..أمثال هؤالء
 ؟ هها ،ألنه ما تعود، لكن هللا المستعان ادة آية تضايق؛ع شخص يطيل ولو بزيبحيث لو  لى بعضهم م

  .........قالب:
ين ضاقوا بها عن آية الد ِ وليست من إمام أو اثنين أو ثالثة  ،وال مرتين ةيعني ما هي بمر  ،اهو األ ل سئل مرار  

  ؟يسوون  ماذاآية الدين  جاءتهمثلث وجه، إذا  ،ألنهم عودوا الناس على ن ف وجه ؛اذرع  
 ........يرجعون إلى أن يم ن يا شيخقالب: 
وال الة من  ،إطالة ال الة تجد العدد قليال   ظرت إلى أعداد الناس وقت اإلطالة،شك يعني أنت لو ن ههو ما في

نشط الناس  ة وكذالهذا، ووجدت األ وات الجميلكن لما وجد التخفيف  ،أدركناه اة، يعني شيئ  قبل الشباب قليل
ر، لكن يبقى أن المسألة تخفيف ال الة إلى حد سُ و اروا ي لون يعني بكثرة حتى الشباب، وهذا شيء يعني يَ 

ذا انتبه لنفسه في السجود إذبحيث ال يتلذذ اإلنسان بها يعني بعض الناس تجده ال  ،باإلمام يرفع من سجوده ، وا 
 ،للدعاء أو أحضر قلبه رفع اإلمامأ ثم إذا تهي ،رتين ثالثأول األمر، يجلس يسبح مرة م فييلتفت إلى  الته 

ويوجد  ،أخيار -وهلل الحمد-لمساجد التي تخفف تزدحم بالم لين، ويوجد كله خشية أن يشق على الناس، ونجد ا
هذا ما  ،اد، لكن الغالب أن الناس يخففون، يعني ورقة واحدة من الم حف ي لي بها في ركعة في التهجدب  عُ 

 ة،بالليل ةثم  اروا يقرؤون ن ف جزء، يقرؤون خمس ،في الركعة ايعني أدركنا الناس يقرؤون جزء   .،.. ارت
التهجد دعنا ثم ما زال التخفيف إلى أن  اروا يقرؤون ما يكملون الجزء في الخمس التسليمات اآلن، في  الة 
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ر من األئمة ما يكمل الجزء، نعم وجد من التراويح، التراويح من األ ل خفيفة، في  الة التهجد اآلن يعني كثي
 لكن يبقى أنه ال ،شك أن هذا على حساب الكثرة وال ،-إن شاء هللا-أئمة يرتلون ويتدبرون ويرددون وهذا خير 

وقام حتى  ،في ركعة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران -عليه ال الة والسالم-النبي  ،بد من التسديد والمقاربة
إال أو في الثانية وينتهي ثالثة التهجد  اإلمام في  الة د الناس على أن ي فبعد ذلك يعو   تفطرت قدماه، ثم

فاإلنسان ما يجد لذة العبادة في مثل هذه الت رفات،  ارت، ثالث هذه ما هي بتهجد هذه، هذه مثل التراويح 
رجوعه ليه ساعة وفي المسجد في ذهابه إ، تجده يق د هذا اما يمضى سابق  موتجده يمضي من الوقت أكثر 

؟ مانع أنه يبقى في السيارة ساعتين، لكن هل يبقى في المسجد ساعتين ه، وما فيمن أجل أن ي لي ساعة ساعة
 على النفس، وهللا المستعان.  شاق هذا

، لما اأحد  م أحمد ال يعدل به يعني عند اإلمام أحمد، واإلما ا"اعفضر عند أحمد"بن المسيب يعني سعيد  "لكنه"
ن ظوأ ،، قيس ومعه أبو عثمان النهديا"وسواه ورد"قيس بن أبي حازم  ""وعنه قيَ   ت ف به من علم  وعملا

 .النخعي ثالثهم
 أهاااااااار البصاااااااارر وفضاااااااار الحساااااااانَ 

 

 ................................... 
 

من علم وعمل، ما ات ف به بن المسيب، وتفضيله لسعيد لاإلطالق عند اإلمام أحمد لسعيد  يعني التفضيل على
ا كما قال بعضهم أنه فضل سعيد لعله لم يبلغه مني رَ ما جاء في فضل أويس القَ  -رحمه هللا-عليه  ولم يخفَ 

 ؟لم يبلغه :نقول ؟ويس القرني، كيف لم يبلغه وقد خرجه بسند  حيح في مسنده من طريق الثقاتثبت في حق أ
يعني  حيح في الزهد في  ،ظر من حيث العموم والشمولما هو ب حيح الكالم، لكن النلكن نه لم يبلغه : إقيل

ن التفضيل بمنقبة أو : إالكن ال يعني أنه أفضل من جميع الوجوه، وقلنا مرار   ،مفضل بالنصأويس  ،البر في كذا
أول من يكسى يوم القيامة قبل  -عليه السالم-ن إبراهيم : إمثلما قلنا ينب فة ال يعني التفضيل المطلق، يع

ومع ذلك مع وجود النص ال حيح في  ،لكن هل يعني هذا أنه أفضل منه؟ ال ،-ليه ال الة والسالمع-محمد 
 رحم هللا الجميع. م أحمدلكن هذا توجيه كال ،ن أويس أفضل من سعيد: إ حيح مسلم في حق أويس نقول

................................... 
 أهاااااااار البصاااااااارر وفضاااااااار الحساااااااانَ 

 

 اوعنااااااااااااه قااااااااااااي  وساااااااااااااواه ورد  
.................................... 

 

 تع ب له؟  هأهل الب رة فضلوه على غير  ؟تع ب للحسنهذا 
 عايشوه. قالب: 

وقد خفي عليهم من أحوال غيره  نعم اطلعوا من أحواله ما لم يطلع عليه غيرهم، مما اقتضى تفضيله عندهم،
 ؛ ألنهم عرفوه من قرب.شخص مفضل فكل أهل بلد لهم م،ممن ليس من بلدهم ما اطلع عليه غيره

 أهاااااااار البصاااااااارر وفضاااااااار الحساااااااانَ 
 

 وال رنااااااااي أوياااااااا  أهاااااااار الكوفااااااااة 
 

ن نازع بعض المعا رين ،وال شك أن أويس ثبت فيه الحديث ال حيح وتكلم في الخبر الذي في  حيح  ،وا 
لف فيه ني أُ لكن ليس ألحد كالم مع وجود الحديث في ال حيح، يع ،وزعم أن فيه ما فيه ،في ق ة أويسمسلم 
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ذا تطاولنا على ال حيحي :نقول ،رسالة  اواسع   ان فتحنا باب  ليس ألحد كالم مع أن الحديث مخرج في ال حيح، وا 
 .إذا تطاولنا على ال حيح ما بقي لنا شيء، هذا بالنسبة للذكور ،في رد السنة بجملتها ألهل البدع

 ...................................  وفي نسا  التابعين................. 
، حتى فضلها أخت محمد بن سيرين ،بدأ به من النساء التابعيات حف ة بنت سيرينيُ يعني أول من  ،نبدأ

حفصة " وسيد من سادات األمة، ومع ذلك فضلها عليه ،وهو إمام من أئمة التابعين ،خيها محمدبعضهم على أ
مع  ،يعني هذا عطف مع حذف حرف العطف ،م الدرداءمع عمرة أ "أم الدردا "بنت عبد الرحمن  "مررمِ عَ 

 ة،هيمة، وهي فقيهجيمة أو جُ هُ  :عمرة أم الدرداء، عمرة بنت عبد الرحمن معروفة، وأم الدرداء ال غرى واسمها
رة بالتخفيف والتشديد، على كل حال أم الدرداء ال غرى هذه فقيهة سمها خيرة أو خي  اوأما أم الدرداء الكبرى ف

 ة.وكانت فقيه ،الرجل ت أم الدرداء تجلس في ال الة جلسةبدة، وفي  حيح البخاري وكانعالمة عا
 .يعني من التابعين "وفي الكبار"

 .....................الف ها  السبعه
 ج  ثاااااااااااااااام سااااااااااااااااليمان عبيااااااااااااااااد هللا

  ارجااااااااااة ال اساااااااااام ثاااااااااام عااااااااااروه 
 سااااااااااااعيد والسااااااااااااابِ  و اشااااااااااااتباه

 ج
 

 .لف في السابعتيعني اخ
 ا  السااااااابعهوفاااااااي الكباااااااار الف هااااااا

 

 ................................... 
 

ذا اجتمع هؤالء الفقهاء وا   هذا قول العبادلة، :إذا اجتمعوا على قول قيل ،يعني مثلما مضى في ال حابة العبادلة
ة ، يعني وكأنهم لجنحال عليهم المسائلوتُ  ،الذهبي عنهم أنهم كانوا يجتمعون  ذكر ،هذا قول الفقهاء السبعة :قيل
وغالبهم ماتوا في سنة واحدة،  ،وأسنانهم متقاربة ،وأحيل عليهم القضاة ويخبرونهم بالحكم ،ية لدارسة المسائلملع

مثلما عندنا ما ح ل في سنة عشرين ح ل سنة أربعة سنة الفقهاء، يعني  :التي يقال لها ،سنة أربعة وتسعين
 وتسعين. 

  .........قالب:
مع أن الخالف معروف في خديجة  ،واألولى أن يذكر ،نعم هو ما ذكر هناك ،يعني في األفضل من ال حابة

 .نعم ،خالف بين األئمة في الثالثال ة،وعائشة وفاطم
 وفاااااااي الكباااااااار الف هاااااااا  السااااااابعه

 جج

  ارجااااااااااة ال اساااااااااام ثاااااااااام عااااااااااروه 
 ج

سعيد  ، بن عتبةهللا بن عبد هللا ان بن يسار، عبيديمثم سل ،ثم عروة بن الزبير ،والقاسم بن محمد ،خارجة بن زيد
، إما ، على ثالثة أقواليعني اختلفوا في السابع هؤالء ستة واختلفوا في السابع "والسابِ  و اشتباه"بن المسيب، 
 "قا م " ال فأبو بكر بن الحارث بن هشام أو سالم بن عبد هللا بن عمر، أو  بن عبد الرحمن،أبو سلمة 

ومشهور بين أهل العلم في السابع من الفقهاء السبعة، ومنهم  وربمعنى أنه موجود ومذك ،الخالف موجود وقائم
 لهم إلى اثني عشر بهؤالء وغيرهم، ولكن السبعة يجمعهم هذه األبيات الثالثة و من ذكر الفقهاء من التابعين فأ

 :مع أنه جاء نظمهم
 ان خارجااااااااةمد أبااااااااو بكاااااااار ساااااااالييسااااااااع  ج  فخااااااااااااذهم عبيااااااااااااد هللا عااااااااااااروة قاساااااااااااام
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 ب ر يا شيخ؟  يبواعكثر على أقالب: 
 وال الثانية معتبرة يعني من أئمة.لكن األق ،األكثر على هذا

 أال مااااااااااااااااااااااان ال يقتااااااااااااااااااااااادي بأئماااااااااااااااااااااااة
   فخااااااااااااذهم عبيااااااااااااد هللا عااااااااااااروة قاساااااااااااام

 فقسااااامته ضااااايزى عااااان الااااادين خارجاااااة 
 ان خارجااااااااةمسااااااااعيد أبااااااااو بكاااااااار ساااااااالي

 

 
 والمااااااااااااادر ون جاهلياااااااااااااة فسااااااااااااام

 

 .................................... 
 ج

لم  ..،منوا بهأو آ ،-عليه ال الة والسالم-أدركوا الجاهلية وأدركوا اإلسالم ولم يؤمن بالنبي  يعني سم الذين
 "م ضرمين** فسم " ،ن و حتى مات هؤالء مخضرم ولم يلقوه منوا به ولم يروهآأو  ،يؤمنوا به حتى توفي

أهل بعض بهذا القيد عند  ،-عليه ال الة والسالم-النبي  ، لكنه لم يرَ ك الجاهلية واإلسالمر فالمخضرم من أد
مخضرم، يعني من عاش في الجاهلية وعاش في اإلسالم  وه أدرج حتى من ال حابة منومنهم من  ،العلم

 ،ايسمى مخضرم  ال  ،ال حابيشرط أال يدخل في حد بألنه جمع بين و فين، ومنهم من قال:  ؛مخضرم
هلية، ثم بعد ذلك إن كان في ع ر الخلفاء ثم يعني إسالمي يعني بعد الجا ،الالحقةفي الع ور هذا وطردوا 

ن كان شطر عمره في ع ر بني أمية والشطر الثاني في ع ر بني  :أمية قالوا في ع ر بني مخضرم، وا 
سم فاعل، مخضِرم االراء بكسر  :ومنهم من يقول ،بهذا الضبط مخضرم اسم مفعول ،مخضرم :العباس قالوا

يعني من  والميزة التي يمكن تستفاد من هذا الكتاب ، نعم؟م بالحاءمحضرِ  ،كانوفيات األعيان البن خل ِ  وجاء في
 ،األعيان الضبط، يعني في نهاية كل ترجمة يضبط ما في هذه الترجمة من أسماء تحتاج إلى ضبطوفيات 

كان معروف أن عنايته وحفاوته م باسم تقييدات أو مقيدات ابن خلكان، وابن خلجردها بعضه ،يضبطها بالقلم
، كأن هباألدباء من الكتاب والشعراء، ولو كان عندهم خلل في الديانة أو في االعتقاد هذا كأن األمر ال يعني

 ،بعض من نسب إلى الزندقة، وأشاد بهلترجم  هألن ابن كثير؛ما نص على ذلك الحافظ  األمر ال يعنيه مثل
دري عاد ا أوم "اوكأن الكلب ما أكل له عجين  "ر: اد وكأن األمر ال يعنيه، كما قال ابن كثيوترجم ألئمة علماء عب  

ال غير كلب  ،مر على بعض العلماء الكبار من أئمة اإلسالم ترجمة مخت رةييعني لكن بعيد العهد أنا،  ،كلب وا 
ال شاعر في البداية  -رحمه هللا-وهذا نبه عليه الحافظ ابن كثير  ،ثم يستطرد في ترجمته ثم يأتي أديب كاتب وا 

 .والنهاية
 م ضرمين  سو د.................    والمااااااااااااادر ون جاهلياااااااااااااة فسااااااااااااام

 

ثم أسلموا وقدموا إلى النبي  أدركوا الجاهلية يعني كثيرون، الذين أسلموا كبار في السن "في أمم"سويد بن غفلة 
عليه ال الة - دم والناس ينفضون أيديهم من دفنهمنهم من ق ،فوجدوه قد توفي -عليه ال الة والسالم-
 على المائة. وزادوا في العدة عند بعضهم ،و لهم إلى العشرينأهؤالء المخضرمون عدهم مسلم ف ،-السالمو 

 ُِ  وقاااااااد يعاااااااد فاااااااي القبااااااااخ التااااااااب
 الحمااااااااار عااااااااانهم  ااااااااا بي ال ناااااااااادِ 

   ج

  ُِ  فاااااااي تاااااااابعيهم إ  ي اااااااون الشاااااااا 
 ج  ...................................
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لكن روايته كلها  ،ال حابة عنرأى  ،نلكن روايته عن التابعي ،حابةلقي أو رأى بعض ال  ايعني قد يكون تابعي  
 قال: ،في طبقة التابعين وال يذكر ،قد يذكر هذا في طبقة أتباع التابعين ،عن التابعين

 ُِ  وقاااااااد يعاااااااد فاااااااي القبااااااااخ التااااااااب
 الحماار عاانهم.......................

   ج

  ُِ  فاااااااي تاااااااابعيهم إ  ي اااااااون الشاااااااا 
 ج  ...................................

ولذلك من انتبه لمثل هذه األمور يجد في كالم أهل العلم على  ؛يعني الشائع في مروياته حمله عن التابعين
 ؟الثالثيوهو في حكم رباعي معنى  ماسناد رباعي وهو في حكم الثالثي، األسانيد يعني من لطائفها أن هذا اإل

  ........قالب:
 كيف؟ 
  ........قالب:

 به الحياة بحيث يمكنه أن يروي من طبقة فوق الطبقة التي روى عنها.  ي فيمن طالتيعن
................................... 
 الحمااااااااار عااااااااانهم  ااااااااا بي ال ناااااااااادِ 

   ج

  ُِ  ....................إ  ي ون الشاا 
 ج  ...................................

 .هللا بن ذكوان، نعم عبد ؟أبو الزناد اسمه
 والع ااااااا  جاااااااا  وهاااااااو  و فساااااااادِ     ........................  بي ال نادِ 

 

أو على األخير الضمير يعود على ال نيعين  "وهو  و فسادِ "، ع التابع يوضع مع طبقة التابعينالعكس تاب
، افساد  الثاني ال إشكال في كونه  ؟ع التابعيناتبأيعني كون التابعي يوضع في طبقة  ؟األول فيه فساد ؟منهما

السند  :تقول ال حابي ثم تبحث عنه تجده تابعي التابعين لو سقط واحد بينه وبينفي طبقة  تابع تابعي يوضع
، فإذا اهو تابع تابعي ما رأى أحد من ال حابة، فإذا روى عن ال حابة جزمنا بأن فيه انقطاع   لكن ،مت ل

باع تأضع في طبقة لو تابعي وُ  لكن العكس لفساد،، هذا وجه اوضع في طبقة التابعين خفي علينا هذا االنقطاع
  ؟التابعين

 .قالب:.......
إال ألنه رأى ال حابي، ولقي ال حابي،  اوما سميناه تابعي   ،رآهيرويه عن  حابي  ،يعني قد يكون السند مت ال  

ورة األخيرة في ال  يعني الفساد في ال ورتين أو ،تابعي وليس بتابعيألن هذا تابع  ؟ن فيه انقطاع: إأال نقول
  ؟فقط

 شيخ.  في الصورتين ياقالب: 
السند  :فإذا روى عن  حابي قلنا ،األن عندنا تابع تابعي جعلناه تابعي   األخيرة ما فيها إشكال؛ ةعني ال ور ي

 نعم، ،أتباع التابعين ،تبع التابعين ،عامنقطع، طيب تابعي وضعناه في طبقة تبع األتب ةوهو في الحقيق ،مت ل
ن كان ين ون على أن المراد -الحا ل بال ورة الثانية  فروى عن  حابي نجزم بأنه منقطع، الضرر ال ورة وا 

 نيع ابن الجوزي  ما قالوا: والضرر الحا ل في ، يعني يوضح ذلكيح ل نظيره في ال ورة األولى -الثانية
  لحا ل في  نيع الحاكم في مستدركه.في موضوعاته نظير الضرر ا
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 ... . ا  اد في الضع  وه اهقالب: 
ال م ال و بواضحا هواضح وا   حيحة أحاديث ابن الجوزي حكم على  :قالوا ؟قالوا ماذاال؟ ؟ التنظير مطابق وا 

بأنها موضوعة، والحاكم حكم على أحاديث موضوعة بأنها  حيحة، الضرر الحا ل ب نيع هذا نفس الضرر 
يجعلك الحاكم و  ،تترك العمل بها ،تترك أحاديث  حيحة لكبن الجوزي يجع؟ ألن الماذا ،الحا ل ب نيع هذا

  .تعمل بأحاديث موضوعة
 الثانية مؤ در. ...يحتمر الثانيةقالب: 

وتحكم عليه  الضرر حا ل، لكن ال ورة األولى حينما يكون اإلسناد مت ال   فيها إشكال نعم ال الثانية ما
ثل  نيع ابن الجوزي، والثانية يترتب عليها العمل م يترتب عليه ترك العمل بحديث  حيح،باالنقطاع هذا 

ال ما اتضح يا إبحديث ضعيف مثل  نيع  ال ما هو بواضح ؟خوانالحاكم، اتضح وا  نعم ألنهم  ؟واضح وا 
 لى ال ورة الثانية. ع الضمير ح وهو عودو يركزون في الشر 

  ........قالب:
 .نعم

 ُِ  ج  وقاااااااد يعاااااااد فاااااااي القبااااااااخ التااااااااب

ُِ إ  ي اااااااو فاااااااي تاااااااابعيهم    ن الشاااااااا 
 

ُِ  إ " يعني الغالب، ما هو بكل المرويات،  .يعني الغالب في مروياته "ي ون الشا 
 ...................................    الحماااااااااار عنااااااااااه  اااااااااا بي ال نااااااااااادِ 

 

 هذا الغالب. 
  ........قالب:

ته غالبها عن التابعين وقد ، لكن إذا كان روايفقط ،مطلع أنه ما روى عن ال حابةمن إمام  ميحتاج الجز  فقطال 
  ...روى عن ال حابة.

  ........قالب:
 ضرر. هذا احتمال أنه روى عن ال حابة  هأجل هذا ضرر محض هذا، إذا كان في ،ال ال

  .........قالب:
ال شيء.  ،هذا األ ل، هذا األ ل إذا لم يعارض  أو يكون ثم إنكار وا 

  .........قالب:
 إذا لم يعارض هذا األ ل.  ،، نعم هذا األ لهذا األ ل، هذا األ ل إيه

  .........قالب:
 ض هذا شيء ثان، إذا عورض بأوثق منه رددناه.إذا عور 
  .........قالب:

وروى عن  حابي األ ل  ،ولم يو ف بتدليس ،وما دام حكمنا عليه بأنه تابعي ،المق ود أن األ ل أننا نقبله
  ه.قبلنا نأن
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  .........قالب:
 لمخالفة. لوجود ا
  .........قالب:

 عداه يكون خالف األ ل.وما  ،هذا هو األ ل، يكون هو األ ل
  .........قالب:

 نبحثما  ،بخالف الثاني ذاك ما نبحث فيه الثاني؟ ال ال، تابع التابعينمعنى.....  ما إال يضر يضر ال ،ال
 فيه.
 قال:

ااااااااااا  صااااااااااااحبُ  اوقاااااااااااد يعاااااااااااد تابعي 
 ج

 ................................... 
 

ن النعمان بن مقرن بني مقر  ال الحاكم عن اكما ق ،وي نف مع التابعين -عليه ال الة والسالم-رأى النبي 
 ؟ ماذاوأخوه اسمه 

 .........قالب:
 اسمه؟  ماالنعمان بن مقرن وأخوه  "م رن  ي ابن" ،ال ال

 .........قالب:
ألنه يخفى  ؛ايعني في طبقاتهم يعد تابعي   ،الشيوخالسن و يعني يقارب التابعين في  "ومن ي اربُ " ،سويد؟ طيب

 .-عليه ال الة والسالم-هذا العالم الذي عده من التابعين يخفى عليه رؤيته للنبي  ىعل
  .على محمد وعلى آله و حبه أجمعين اللهم  ل  


